Reactie gemeente op situatie standplaatsen Walburg
De gemeente krijgt en ziet veel reacties over de standplaatshouders rond Walburg, met name over
Pipo Pita's, en geeft daarom graag een toelichting.
De voorbereidingen voor de herinrichting bij het winkelcentrum zijn in 2017 gestart. In diverse
gesprekken met betrokken ondernemers (standplaatshouders en marktkooplieden) is destijds
aangegeven wat de consequenties van de nieuwe inrichting en voorbereidende werkzaamheden zijn.
Voor de standplaatshouders betekent het namelijk dat ze niet meer op hun oude vertrouwde plek
kunnen blijven staan. Dit geldt zowel tijdens de werkzaamheden omdat de aannemer er dan bij
moet, als na afloop omdat het gebied een nieuwe inrichting krijgt. Voor de tijdelijke situatie is het
verder van belang om te weten dat de betreffende standplaatsen krachtstroom, water en een afvoer
nodig hebben en zij dus alleen kunnen staan waar deze voorzieningen aanwezig zijn.
Voorwaarden standplaats
In de nieuwe situatie (na de herinrichting) komen vier standplaatsen terug, maar die moeten dan
mobiel zijn omdat de plekken ook voor andere functies gebruikt moeten kunnen worden. Die
voorwaarde aan standplaatsen geldt nu al, maar de gemeente heeft hier deze tot dusverre niet op
gehandhaafd. De gemeente heeft ervoor gekozen het moment van oplevering van de nieuwe
buitenruimte te gebruiken om deze regel te gaan naleven. Geen uitzonderingen en geen onderscheid
meer, voor iedereen dezelfde regels en voorwaarden. De viskraam had in het verleden ook een vaste
kiosk, toen hij wilde vernieuwen is er in overleg een mobiele wagen voor teruggekomen.
Huidige situatie
Om Pipo Pita's en de loempiakraam tegemoet te komen zijn beide standplaatsen op kosten van de
gemeente medio 2018 eenmalig en voor een tijdelijke periode naar een andere plek verhuisd. Deze
periode eindigt formeel per 1 april 2019. Pipo Pita's heeft aangegeven niet te kiezen voor een
mobiele standplaats en daarmee zijn bedrijfsvoering te beëindigen. De ondernemer van de
loempiakraam heeft te kennen gegeven over te zullen stappen op een mobiele inrichting. Dit
betekent dat deze kraam op niet-marktdagen op de plaats van de tijdelijke markt zou kunnen staan.
Over de periode van 1 april tot de instelling van de tijdelijke markt is de gemeente nog met de
ondernemer in gesprek.
Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie komen de (4) standplaatsen weer terug rond winkelcentrum Walburg. Als
voldaan wordt aan de voorwaarde dat beschikt wordt over een mobiele inrichting dan kunnen de
ondernemers, ook Pipo Pita's, in principe weer terugkeren. Alleen zullen de locaties verschillen.
Verder geldt, dat er een loting of ander selectiecriterium plaatsvindt als er meer inschrijvingen zijn
dan plekken. Een standplaatsvergunning is namelijk een schaarse vergunning. De gemeente stelt in
2019 een standplaatsenbeleid op. Dit beleid is straks van toepassing op de gehele gemeente. De
vergunningverlening zal aan dit beleid worden getoetst.

